 











1. 2022 குடியரசு நாளில் பங்கேற்ற எந்த மாநிலம் /


✓

யூனியன் பிரகதசத்தின் அலங்ோர ஊர்தி ‘பிரபலமான
கதர்வு’ப் பிரிவில் ‘சிறந்தததன’ கதர்ந்ததடுக்ேப்பட்டது?



ஐந்து வருட காலத்திற்கு அல்லது அவருக்கு 65 வயதாகும்
வளரயில் அவர் இந்தப் பதவியில் இருப்பார் எனக் கல்வி
அளமச்சகம் ததரிவித்துள்ைது.

அ) மகாராஷ்டிரா 

4. மின்சாரத்தில் இயங்கும் இருசக்ேர ோேனங்ேளுக்கு

ஆ) அஸ்ஸாம்

1000 விளரவு மின்கனற்ற நிளலயங்ேளை அளமக்ே
ஏதர் எனர்ஜி நிறுேனத்துடன் புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தத்தில்
ளேதயழுத்திட்ட மாநிலம் எது?

இ) மமகாலயா
ஈ) உத்தர பிரமதசம்
✓

✓

‘பிரபலமான மதர்வு’ப்பிரிவில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின்
அலங்கார ஊர்தி சிறந்தததன மதர்ந்ததடுக்கப்பட்டது.
அதன் அலங்கார ஊர்தியானது ‘மகாராஷ்டிராவின் பல்உயிர் மற்றும் மாநிலத்தின் உயிரிச்சின்னங்கள்’ என்ற
கருப்தபாருளை அடிப்பளடயாகக் தகாண்டிருந்தது.
உத்தர பிரமதச மாநிலத்தின் அலங்கார ஊர்தி, ‘ODOP
மற்றும் காசி விஸ்வநாத் தாம்’ என்ற கருப்தபாருளை
அடிப்பளடயாகக்தகாண்டு, பன்னிரு மாநிலங்கள் மற்றும்
யூனியன் பிரமதசங்களில் சிறந்தததனத் மதர்ந்ததடுக்கப்ப
-ட்டது. மத்திய கல்வி அளமச்சகம் மற்றும் சிவில் விமான
மபாக்குவரத்து அளமச்சகம், கடற்பளடயின் அணிவகுப்பு
குழு மற்றும் CISF ஆகியளவ அந்தந்தப் பிரிவுகளில்
தவற்றியாைர்கைாக அறிவிக்கப்பட்டன.

அ) தமிழ்நாடு
ஆ) மகாராஷ்டிரா
இ) மகரைா
ஈ) கர்நாடகா 
✓

கர்நாடகா மாநில அரசுக்கும் ஏதர் எனர்ஜிக்கும் இளடமய
மாநிலம் முழுவதும் மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கு
1000 விளரவு மின்மனற்ற நிளலயங்களை அளமப்பதற்
-கான புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தம் ளகதயழுத்தானது.

✓

ஏதர் எனர்ஜி மற்றும் எலக்ட்ரிக் சப்ளை நிறுவனங்கள்
இளடமய இந்த ஒப்பந்தம் ளகதயழுத்தானது. மின்சார
இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஏதர் நிறுவனம் இலவச
மின்மனற்ற மசளவகளை வழங்கும்.

2. ஆயிரம் ஒருநாள் கபாட்டிேளில் விளையாடிய முதல்

5. அண்ளமயில் எந்த உயிரினத்ளத ‘அருகிவிட்ட இனம்

கிரிக்தேட் அணி எது?

- Endangered’ என ஆஸ்திகரலியா அறிவித்தது?

அ) ஆஸ்திமரலியா

அ) பாண்டா கரடி

ஆ) இந்தியா 

ஆ) மகாலா கரடி 

இ) மமற்கிந்தியத் தீவுகள்

இ) கங்காரு

ஈ) இங்கிலாந்து

ஈ) மசாம்பல் கரடி

✓

மமற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்மபாது
1000ஆவது ஒருநாள் மபாட்டியில் விளையாடிய முதல்
அணி என்ற சாதளனளய இந்திய கிரிக்தகட் அணி
பளடத்தது. இதற்கு முன்னர், இந்தியா, 999 ஒருநாள்
மபாட்டிகளில் விளையாடி 518 தவற்றிகளைப் பதிவு
தசய்துள்ைது. இந்திய அணியின் 1000ஆவது ஒருநாள்
மபாட்டியில் மராகித் சர்மா மகப்டனாக இருந்தார்.

✓

இந்தியாவின் 100ஆவது ஒருநாள் மபாட்டியில் கபில்மதவ்
மகப்டனாக இருந்தார். அமத சமயம் தசௌரவ் கங்குலி
இந்திய அணியின் 500ஆவது ஒருநாள் மபாட்டியில்
மகப்டனாக இருந்தார். ஆஸ்திமரலிய அணி 958 ஒருநாள்
மபாட்டிகளில் விளையாடியுள்ைது. பாகிஸ்தான் அணி 936
ஒருநாள் மபாட்டிகளில் விளையாடியுள்ைது.

✓

6. சமீப தசய்திேளில் இடம்தபற்ற ஒன் உச்சிமாநாட்ளட
நடத்தும் நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா
ஆ) பிரான்ஸ் 

3. JNU துளைகேந்தர் மமிதாலா தெேகதஷ் குமார், எந்த
நிறுேனத்தின் தளலேராே நியமிக்ேப்பட்டுள்ைார்?

இ) ரஷ்யா

அ) என்சிஇஆர்டி

ஈ) சீனா
✓

ஆ) யுஜிசி 
இ) யுபிஎஸ்சி
ஈ) எஸ்எஸ்சி
✓

ஆஸ்திமரலியா அண்ளமயில் மகாலாளவ ‘அருகிவிட்ட
இனம்’ என நியமித்துள்ைது. இது பத்து ஆண்டுகளுக்கு
முன், ‘அழிவாய்ப்பிலுள்ை இனம்’ என வளகப்படுத்தப்பட்ட
-து. நீடித்த வறட்சியின் தாக்கம், மகாளடகால காட்டுத்தீ
மற்றும் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் மநாய், நகரமயமாக்கல்
மற்றும் வாழ்விட இழப்பு ஆகியவற்றின் ஒட்டுதமாத்த
தாக்கங்கள் இதற்கு காரைமாகியுள்ைன. இனிமமல்,
ஆஸ்திமரலியாவின் மதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்கீழ்
மகாலா கரடிகளுக்கு அதிக பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்.

ஜவஹர்லால் மநரு பல்களலக்கழகத்தின் (JNU) துளை
மவந்தர் மமிதாலா தஜகமதஷ் குமார் பல்களலக்கழக
மானியக்குழுவின் (யுஜிசி) தளலவராக நியமிக்கப்பட்டார்.









‘ஒன் ஓஷன் உச்சிமாநாடு’, ஐக்கிய நாடுகள் சளப மற்றும்
உலக வங்கியின் ஒத்துளழப்புடன் பிரான்ஸால் ஏற்பாடு
தசய்யப்பட்டுள்ைது. ‘மதசிய அதிகாரவரம்பிற்கு அப்பாற்பட்
-ட பல்லுயிர் தபருக்கத்தின் உயர் இலட்சியக்கூட்டணி’
என்ற பிதரஞ்சு முன்தனடுப்ளப இந்தியா ஆதரித்தது.



 
✓













இம்மாநாட்டில் கலந்துதகாண்ட பிரதமர் மமாடி, ஒருமுளற
மட்டுமம பயன்படுத்தக்கூடிய தநகிழிளய ஒழிக்க இந்தியா
உறுதிபூண்டுள்ைது என்றார்.

10. உலகின் மிேப்தபரிய ‘இக்லூ ேகப’ திறக்ேப்பட்டுள்ை
நாடு எது?
அ) அதமரிக்கா
ஆ) இந்தியா 

7. பின்வரும் எக்ேடலின் எல்ளலயில் தபலாரசு உள்ைது?

இ) சீனா

அ) பால்டிக் கடல்

ஈ) தஜர்மனி

ஆ) வட கடல்

✓

இ) கருங்கடல்
ஈ) கடல் எல்ளல இல்ளல 
✓

தபலாரஸ் என்பது கீளழ ஐமராப்பிய பகுதியில் நிலத்தால்
சூழப்பட்ட ஒருநாடாகும். இது கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கில்
ரஷ்யா, ததற்கில் உக்ளரன், மமற்கில் மபாலந்து மற்றும்
வடமமற்கில் லித்துமவனியா மற்றும் லத்துவியா ஆகிய
நாடுகளை எல்ளலயாகக் தகாண்டுள்ைது.

✓

உக்ளரனுடனான தபலாருஷிய எல்ளலக்கு அருமக
ரஷ்யாவும் தபலாரஸும் கூட்டு இஇராணுவப் பயிற்சிளய
ததாடங்கியுள்ைன. ரஷ்யா, ஏற்கனமவ உக்ளரனுடனான
தனது தசாந்த எல்ளலயிலும், இளைக்கப்பட்ட கிரிமியன்
தீபகற்பத்திலும் பளடகளைக் குவித்துள்ைது.

8. 2022-23ஆம் ஆண்டுக்ோன அதிோரபூர்ே தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பைோட்ட சதவீதம் என்ன?
அ) 1.5-2%
ஆ) 3-3.5% 
இ) 4.5-5%
ஈ) 10%
✓



மத்திய நிதியளமச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறுளகயில்,
2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான மத்திய அரசின் தமாத்த
உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பைவாட்ட முன்கணிப்பானது
3-3.5% ஆகும். GDP பைவாட்டி என்பது பைவீக்கத்தின்
அைவீடு மற்றும் தபயரைவு GDP மற்றும் உண்ளமயான
GDP ஆகியவற்றுக்கு இளடமய உள்ை வித்தியாசமாகும்.
மத்திய பட்தஜட் 2022-23’க்கு தபயரைவு GDP வைர்ச்சி
விகிதத்ளத 11.1 சதவீதமாக கருதுகிறது.

9.சமீபத்திய தசய்திேளில் இடம்தபற்ற MUSE & HelioSwarm
ஆகியளேயுடன் ததாடர்புளடய விண்தேளி நிறுேனம்
எது?
அ) இஸ்மரா
ஆ) ஜாக்ஸா
இ) நாசா 

ெம்மு-ோஷ்மீரில் உள்ை குல்மார்க்கில், உலகின் மிேப்
தபரியதாேக் கூறப்படும் ‘இக்லூ ேகப’ திறக்ேப்பட்டுள்ைது.
37.5 அடி உயரமும் 44.5 அடி விட்டமும்தோண்ட இதுகே
உலகின் மிேப்தபரிய ேகப ஆகும். கின்னஸ் நூலின்படி,
மிேப்தபரிய ‘இக்லூ ேகப’ சுவிச்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ைது.
அதன் உயரம் 33.8 அடி மற்றும் விட்டம் 42.4 அடி ஆகும்.


1. நாட்டின் ஏற்றுமதி 3,450 மகாடி டாலராக அதிகரிப்பு
நவரத்தினங்கள், ஆபரைங்கள் உள்ளிட்ட துளறகளின்
தசயல்பாடு சிறப்பாக இருந்தளதயடுத்து நடப்பாண்டு
ஜனவரியில் நாட்டின் ஏற்றுமதி 3,450 மகாடி டாலராக
அதிகரித்துள்ைது என மத்திய வர்த்தக அளமச்சகம்
தவளியிட்ட புள்ளிவிவரத்தில் ததரிவித்துள்ைது.
இதுகுறித்து அந்த அளமச்சகம் மமலும் கூறியதாவது:
கடந்த ஜனவரி மாதத்தில், தபாறியியல், தபட்மராலியம், நவ
ரத்தினங்கள் - தங்க ஆபரைங்கள் துளறகளின்
தசயல்பாடு சிறப்பான வளகயில் அளமந்திருந்தது. அதன்
காரைமாக, அந்த மாதத்தில் நாட்டின் ஏற்றுமதி `3,450
மகாடி டாலளர எட்டியுள்ைது. இது, இந்திய மதிப்பில் சுமார்
`2.59 லட்சம் மகாடி ஆகும்.
இருப்பினும், வர்த்தக பற்றாக்குளறயானது நடப்பாண்டு
ஜனவரி மாதத்தில் `1,742 மகாடி டாலராக மிகவும்
உயர்ந்துள்ைது. இறக்குமதி 23.54 சதவீதம் உயர்ந்து
5,193 மகாடி டாலரானது. ஏப்ரல் 2021-ஜனவரி 2022
வளரயிலான இளடப்பட்ட காலத்தில் ஒட்டுதமாத்த
ஏற்றுமதி 22,892 மகாடி டாலரிலிருந்து 46.73 சதவீதம்
அதிகரித்து 33,588 மகாடி டாலளரத் ததாட்டது.
இமத காலகட்டத்தில் இறக்குமதி 62.65 சதவீதம்
அதிகரித்து 49,575 மகாடி டாலரானது. இந்தப் பத்துமாத
காலத்தில் வர்த்தகப் பற்றாக்குளற `7,587 மகாடி
டாலரிலிருந்து 15,987 மகாடி டாலராக உயர்ந்துள்ைது
என வர்த்தக அளமச்சகம் புள்ளிவிவரத்தில் கூறியுள்ைது.

ஈ) இஎஸ்ஏ

2.
தசன்ளன-விசாகப்பட்டினம்
இளடமய
தபண்
இராணுவ அதிகாரிகள் கடல்வழி சாகசப் பயைம்

✓

Multi-slit Solar Explorer (MUSE) மற்றும் HelioSwarm ஆகிய
2 புதிய அறிவியல் திட்டங்களை நாசா அறிவித்துள்ைது.
இந்த இரண்டு திட்டங்களும் சூரியனின் கமரானாளவ
ஆய்வளதயும் சூரியக்காற்றின் காந்தப்புலத்ளத அைவிடு
-வளதயும் மநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ைன.

தசன்ளன-விசாகப்பட்டினம் இளடமய தபண் இராணுவ
அதிகாரிகள் மட்டும் பங்மகற்கும் கடல்வழி சாகசப்
பயைத்ளத ததலங்கானா ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிளச
தசௌந்திரராஜன் தசன்ளனயில் ததாடக்கிளவத்தார்.

✓

சூரியளன மநாக்கிதசல்லும் பாளதயில் பார்க்கர் மசாலார்
ஆய்வுதசய்த சமீபத்திய தகவல்களை நாசா முன்னதாக
அறிவித்தது.









இதுகுறித்து பாதுகாப்பு அளமச்சகத்தின்
அலுவலகம் தவளியிட்டுள்ை தசய்திக்குறிப்பு:

தசன்ளன



 















தசகந்திராபாதில்
உள்ை
இராணுவக்கல்லூரியில்
மின்னணுவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் துளற, இஎம்இ
கடல் பயை சங்கம், ததற்கு பிராந்திய இராணுவப்பிரிவு
உள்ளிட்டளவ இளைந்து முற்றிலுமாக தபண் ராணுவ
அதிகாரிகள் மட்டுமம பங்மகற்கும் கடல்வழி சாகசப்
பயைத்திற்கு ஏற்பாடு தசய்திருந்தன.
தசன்ளனயிலிருந்து விசாகப்பட்டினம் வளர தசல்லும்
இந்த அணியினர் மீண்டும் கடல்வழியாகமவ தசன்ளன
திரும்புகின்றனர். இராணுவ தபண் அதிகாரிகள் மட்டும்
கடல்வழி சாகசப் பயைத்தில் ஈடுபடுவது இதுமவ முதல்
முளறயாகும்.
3. ஜி-20 தளலளமளய இந்தியா ஏற்பதற்கான
ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஜி-20 தசயலகத்ளத அளமப்பதற்கு
மத்திய அளமச்சரளவ ஒப்புதல்
ஜி-20 அளமப்புக்கு தசயலகம் உருவாக்குவதற்கு பிரதமர்
மமாடி தளலளமயில் நளடதபற்ற மத்திய அளமச்சரளவ
கூட்டத்தில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. ஜி-20 அளமப்பின்
தளலளமளய இந்தியா ஏற்கவுள்ை நிளலயில் அதன்
தசயலகத்ளத அளமப்பது மற்றும் ஒட்டுதமாத்த தகாள்ளக
முடிவுகளை தசயலாக்கும் அளமப்புகளை ஏற்படுத்துவது
ஆகியவற்றுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ைது.
ஜி-20 அளமப்பின் தளலளம தபாறுப்ளப 2022 டிசம்பர்
1 முதல் 2023 நவம்பர் 30 வளர இந்தியா ஏற்கவுள்ைது.
இது 2023இல் நளடதபறவுள்ை ஜி-20 உச்சிமாநாட்டுடன்
நிளறவளடயும். உலகப் தபாருைாதார நிர்வாகத்தில்
முக்கிய பங்குவகிக்கும் சர்வமதச தபாருைாதார ஒத்துளழ
-ப்புக்கான முக்கிய அளமப்பாக ஜி-20 விைங்குகிறது.
ஜி-20 தளலளமப் தபாறுப்ளப ஏற்கும் நாட்டில், தசயலகம்
அளமப்பது அதற்கான ஏற்பாடுகளை அந்நாடு மமற்தகாள்
-வது வழக்கமாகும். தவளியுறவு அளமச்சகம், நிதி
அளமச்சகம் மற்றும் தபாருத்தமான மற்ற அளமச்சகங்கள்
மற்றும் துளறகளிலிருந்து இதுகுறித்த நிபுைத்துவம்
தபற்ற பணியாைர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் இந்தப்
பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். 2024 பிப்ரவரி வளர
இந்தச் தசயலகம் தசயல்படும்.
பிரதமர் தளலளமயிலான உயர்மட்டக்குழு தசயலக
தசயல்பாட்டுக்கு வழிகாட்டும். இந்தக்குழுவில் இடம்தபறும்
நிதியளமச்சர்,
உள்துளற
அளமச்சர்,
தவளியுறவு
அளமச்சர், ஜி-20 தஷர்பா அளமப்பு (வர்த்தகம் மற்றும்
ததாழில், ஜவுளி, நுகர்மவார் விவகாரம், உைவு மற்றும்
தபாது
விநிமயாகத்துளற
அளமச்சர்)
ஆகிமயார்
இந்தியாவின் ஜி-20 தளலளமப்தபாறுப்புக்கு ஒட்டு
தமாத்த வழிகாட்டுதளல வழங்குவார்கள்.
மமலும் ஜி-20 ததாடர்பான அளனத்து ஏற்பாடுகளையும்
மமற்பார்ளவயிட
ஒருங்கிளைப்பு
குழு
ஒன்றும்
அளமக்கப்படும். இக்குழு உயர்மட்ட குழுவுக்கு ஏற்பாடுகள்
குறித்து தகவல்களை அளிக்கும். பன்மனாக்கு அளமப்புக
-ளில் உலக விஷயங்கள் குறித்த இந்தியாவின்
தளலளமப்தபாறுப்புக்கு ஜி-20 தசயலகம் உதவிகரமாக
இருக்கும்.











